V javni razpravi novela Zakona o preprečevanju
nasilja v družini
Na ministrstvu so pripravili novelo zakona o preprečevanju nasilja v
družini, ki bo v javni razpravi mesec dni.
Spremembe se nanašajo predvsem na naslednja področja: dopolnitev
opredelitve nasilja v družini, razširitev opredelitve družinskih članov,
razširitev ukrepov sodišč, spremembe na področju prepustitve
stanovanja v skupni uporabi, usposabljanje strokovnih delavcev in
nevladnih organizacij ter vloge policije.
Več na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.

Nasilje v družini in nujnost usklajenega delovanja
pristojnih institucij
Adil Huselja v članku Nasilje v družini in nujnost usklajenega delovanja
pristojnih institucij naniza pregled in ocenitev stanja na področju nasilja v
družini v obdobju od sprejetja Zakona o preprečevanju nasilja v družini v
letu 2008 do konca leta 2014. Predstavitev zakonodaje, ki obravnava in
določa pristojnosti posameznih institucij, ter vzpostavitev potrebe po
multidisciplinarnem in med-sektorskem sodelovanju pri obravnavi nasilja
v družini.
Še več člankov si lahko ogledate na spletnem mestu
http://www.prepoznajnasilje.si med izdelki projekta.

Globoki psihološki mehanizmi žrtev
Obstaja več psiholoških razlag, zakaj prihaja do nasilja in kako se to
vzdržuje. Nekaj najpomembnejših: medgeneracijski prenos nasilja,
socialno učenje, navezovalni odnosi, naučena nemoč, posttravmatska
stresna motnja.
Avtorica članka: Melita Zver Makovec
Preberite celotni članek >>

Čustvena zloraba, psihično nasilje in zanemarjanje
otroka
Psihično nasilje je ravnanje, s katerim povzročitelj nasilja povzroči pri
otroku strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge
duševne stiske. Psihično nasilje nad otrokom je stalen vzorec verbalne
zlorabe, čustvene zlorabe, ravnanja in vplivov, ki otroku dajejo občutek,
da ni vreden, ljubljen, zaželen.
Čustvena zloraba je običajno odnos med staršem/skrbnikom in otrokom,
in ne posamezen dogodek ali vzorec dogodkov. Prisotna je takrat, kadar
niso izpolnjene otrokove potrebe po naklonjenosti, potrditvi, doslednosti
in varnosti. Posledice psihičnega nasilja oziroma čustvene zlorabe se
lahko kažejo v otrokovem vedenju, mišljenju, čustvovanju ali telesnem
zdravju.
Povzeto po Strokovnih smernicah (MZ, 2015)

Več o tem >>

Kakšni so dejansko stroški nasilja?
Ekipa European Institute for Gender Equality’s gender-based violence
team je v letu 2014 izdelala poročilo, ki vsebuje metodološko analizo
stroškov nasilja na podlagi spola in nasilju med partnerjema, s
preučevanjem različne literature in študij. Poročilo vključuje študijo
primera o stroških nasilja intimnega partnerja nad ženskami v Veliki
Britaniji v letu 2012 in izračun stroškov v EU.
Celotno poročilo je dosegljivo tukaj.

Priročnik za zdravstveno osebje
Priročnik Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini je praktično
vodilo za spodbujanje ter izboljšanje prepoznavanja in obravnavanja
žrtev nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti.
Na voljo tudi v elektronski obliki preko aplikacije Biblos.
Z Norveškim finančnim mehanizmom in Finančnim mehanizmom EGP Norveška prispeva k zmanjševanju družbenih in
ekonomskih razlik ter krepitvi dvostranskih odnosov z evropskimi državami prejemnicami. Norveška sodeluje z EU na
podlagi Sporazuma o EGP.
Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini
606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Prispevek Norveške za obdobje 2009–2014 znaša 1,7 milijarde evrov. Nepovratna sredstva so na voljo za nevladne
organizacije, raziskovalne in akademske ustanove ter javni in zasebni sektor v 12 novih državah članicah EU, Grčiji,

Portugalski in Španiji. V okviru tega je vzpostavljeno obsežno sodelovanje z norveškimi subjekti, dejavnosti pa se lahko
izvajajo do leta 2016. Ključna področja, ki jih mehanizem podpira, so okoljevarstvo in podnebne spremembe, raziskave in

štipendije, civilna družba, otroci in zdravje, enakopravnost spolov, pravosodje in kulturna dediščina.
Če obvestil ne želite prejemati, se lahko od njih odjavite.

